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voorwoord
Hoe graag ik ook kook, bakken is het allerliefste wat ik doe. Het heeft iets magisch, 
hoe je met een ‘stom’ bergje bloem, een simpel ei, doodgewone suiker en een beetje 
boter honderden verschillende koekjes, cakes en taarten kunt bakken. Het is ook altijd 
weer spannend want hoe goed het recept ook is en hoe precies je het ook volgt, het 
resultaat zal toch altijd weer een tikje anders zijn. Al was het maar door de kwaliteit van 
de ingrediënten die je op dat moment in huis hebt (kersvers gekarnde boerenboter of 
een pakje plantaardige boter), je oven, de snelheid waarmee je het deeg hebt gekneed 
enz. Soms is een telefoontje van je moeder midden in je bakmoment al genoeg om het 
verschil tussen een lekker en een hemels koekje, tussen een smakelijke en een ‘gewoon 
gelukte’ cake te maken. 

Bakken is voor mij altijd een feest – ik zie het nooit als werk, ook al heb ik jarenlang en 
vele lange, harde dagen als patissier gewerkt. Koken doe je omdat het moet, omdat er 
elke dag eten op tafel moet komen. Bakken betekent de aanloop naar een feest, naar 
een bezoek, naar een picknick of een middagje met de kinderen. Je bakt om anderen te 
plezieren, en dat maakt het zo geweldig. Ik hoef nog maar de zak bloem boven te halen 
of ik begin al te neuriën en te zingen, vooruit te denken aan de familie of vrienden die ik 
straks weer zie, of aan het blije gezicht van mijn Wim, wanneer ik zijn lievelingstaart (de 
chocoladetaart in hartvorm, of course) uit de koelkast haal. Terwijl ik deeg kneed borrelen 
er herinneringen op, aan de jaren bij Wittamer, waar ik al die fijne kneepjes onder de 
knie kreeg, maar ook aan mijn overleden papa, toen we samen ‘ons’ speculaasrecept met 
whisky bedachten. 

Nu wacht ik vol ongeduld tot mijn dochtertje Grace de groente- en fruitpapjes ontgroeid 
is en eindelijk aan haar eerste echte koekje kan beginnen. Ik zie ons nu al petit-beurres 
bakken en cupcakes versieren... Een verjaardagstaart, speciaal voor haar, mocht in dit 
boek toch niet ontbreken?
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de start
Je hebt koken en je hebt bakken maar dat zijn toch wel twee heel 
verschillende dingen. Iedereen – of toch bijna iedereen – kookt, maar 
veel mensen die graag en vaak koken, bakken zelden en dat is zonde. 
Want bakken geeft zoveel voldoening, en met weinig tijd en moeite 
kun je toch iets geweldigs uit de oven toveren. 

regeLS tot SucceS
Al heb je nog nooit één taart in de oven geschoven, durf dan nu die eerste stap te 
zetten. Want bakken is plezant en ook heel dankbaar: wie is er nu niet blij met een vers 
koekje, een punt taart of een plakje cake? 

 regels tot succes

1.  Volg het recept nauwkeurig en respecteer de verhoudingen. In tegenstelling tot koken, 
kan je bij bakken beter niet improviseren, tenzij je al een pak ervaring hebt.

2.  Lees aandachtig: boter op kamertemperatuur betekent niet boter uit de koelkast, en 
omgekeerd, en die ‘au bain-marie’ staat er echt niet zomaar: er is een goede reden voor. 

3.  Weeg alle ingrediënten af voor je begint, zo vergeet je zeker niets en verlies je geen tijd 
tussendoor. Maak plaats in je keuken zodat je de ruimte hebt om te werken. 

4.  Neem de tijd. Een inderhaast gemaakte taart is zelden een succes. Maak er een uurtje 
voor jezelf van – bakken is een ideaal middel om je hoofd eens helemaal leeg te maken. 
En achteraf is heel je gezin blij met het resultaat, om van die lekkere taartgeur in huis 
nog maar te zwijgen.

5.  Wees niet te hard voor jezelf en leg in het begin de lat niet te hoog. Begin met de 
allergemakkelijkste recepten, uit het hoofdstuk Oven in, Oven uit (p. 89) – daarmee kan 
echt niets misgaan.

niet vergeten
-  Stop het gebak pas in de oven als die de juiste temperatuur heeft bereikt.
-  Klop eiwit altijd op in een propere kom, met een propere klopper. Ontvet ze vooraf met 

een keukenpapier met een geutje azijn.
-  Schraap de potten altijd helemaal leeg. Kleverige ingrediënten kunnen makkelijk aan de 

randen blijven plakken, waardoor je een deel ‘vergeet’ en het recept niet meer klopt.
-  Bakken doe je best in een frisse keuken. Anders worden de ingrediënten snel te warm. 

Mijn supersimpele perentaart (p. 90) 
of de zo verrassende pittenzadennoten crackers (p. 83) 
zijn zelfs sneller klaar dan dat je er naar de bakker om rijdt.

Betekent bakken een aanslag op je lijn? Natuurlijk niet! Voor zowat elk ‘vet’ of 
‘minder gezond’ ingrediënt, is er een alternatief: magere in plaats van volle melk en 
room, plantaardige boter in plaats van gewone boter, zoetstof in plaats van suiker. 
In dit boek vind je een pak alternatieven. 

Ik lees elk recept altijd twee keer voor ik eraan begin, 
zodat ik op voorhand goed begrijp wat er bedoeld wordt.
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De IngreDIenten
Een bakrecept volgen is één, maar het verschil tussen een lekkere cake en een cake 
waarvan je uit je dak gaat, zit hem vaak in de ingrediënten. Natuurlijk vind je alles in 
het grootwarenhuis, maar met kersverse, liefst ook nog biologische producten is het 
zoveel lekkerder en gezonder bakken. Ga op zoek naar een boer in de buurt en sla daar 
je verse melk, hoeveboter en (biologische) scharreleieren in. Of bezoek een van de vele 
boerenmarkten waar je kersverse, lokale ingrediënten vindt (via www.biomijnnatuur.be). 

bloem
Onder bloem verstaan we patisseriebloem, maar je kunt in tal van recepten werken met (een 
deel) bruine bloem of volkorenbloem, zoals in de speculaas (p. 84), de petit-beurres 
(p. 155) of de courgette- en pompoencake (p. 40). Experimenteer hier en daar zelf wat. Begin 
met eendeel van de witte bloem door bruine te vervangen, en kijk wat het geeft. In de fijne 
patisserie zoals biscuitdeeg of soezen moet je wel altijd bij patisseriebloem blijven.

boter
Versgekarnde boter wordt gemaakt met rauwe melk, melkerijboter is op basis van 
gepasteuriseerde melk, en dat verschil proef je. Bak altijd met zo vers mogelijke boter. Wat 
calorieën betreft, zijn boter en plantaardige margarine gelijk. Gelukkig vind je in dit boek 
genoeg recepten zonder boter; in andere recepten wordt dan weer maar een klein beetje 
boter gebruikt. Soms wordt boter door olie vervangen, zoals in de courgette- en  
pompoencake (p. 40): qua calorieën maakt het geen verschil, voor je gezondheid wel. 

suiker
Wanneer we het in de recepten over suiker hebben, bedoelen we altijd (biologische) 
rietsuiker, tenzij anders gespecificeerd. Die is veel minder bewerkt en geraffineerd dan 
kristalsuiker. Als er poedersuiker staat, betekent dat ook poedersuiker: het heeft echt wel zijn 
invloed op het recept. Verder heb je ook nog blonde en donkere cassonade, die mee de kleur 
bepalen. Liever geen suiker? Gebruik honing, agavesiroop of ahornsiroop; in de recepten kom 
je ze regelmatig tegen. Kies je liever voor (caloriearme) zoetstof, let dan goed op wat er op de 
verpakking staat; elke zoetstof is anders qua volume en gewicht! 

Hoeveel suiker of zoetstof? 
- 100 g suiker = 50 gram Tagatesse = 10 gram stevia (of sucralose)
- 1 eetlepel suiker = ½ eetlepel Tagatesse = 1 eetlepel stevia (of sucralose)

Volg je een glutenvrij dieet en mag je geen tarwe, rogge, haver, gerst of spelt eten? 
Bak met bloem van boekweit of gierst, of met speciale glutenvrije bloem 
(onder meer te koop in het grootwarenhuis).

      Let op, zodra je het bakken een beetje onder de knie hebt, 
wordt het een verslaving. Voor je het weet, sta je je eigen bladerdeeg   
       uit te rollen en banketbakkersroom te draaien. 
              Ik kan ervan meespreken... 

Let je graag op je lijn? Gebruik halfvolle boter in plaats 
van gewone, daar zit maar de helft calorieën in.
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sweet mix
Hier en daar vind je Sweet Mix in de recepten. Dat zijn mijn eigen ‘Sofie Dumont’ zoete 
smaakmakers in molentjes, op basis van kandijsuiker, in drie verschillende smaken: Crispy 
Caramel (met karamel en noten), Choco Cappuccino (met echte Arabica koffiebonen, donkere 
chocolade, kaneel en vanille) en Amaretto Cassia (met Amaretto, amandelen en kaneel). 
Deze verrassende smaakbommetjes maal je in het deeg of beslag, of boven op een dessert, 
ijs, slagroom, cappuccino, wafels, yoghurt, fruitsalade... De Sweet Mix molentjes vind je in de 
meeste warenhuizen. Zie ook www.sofiedumont.be.

Vanillesuiker maak je gewoon zelf. Door je ‘lege’ vanillestokken, waarvan je het merg in 
het gebak hebt verwerkt, in een pot met rietsuiker te stoppen. Reken op minimum twee 
vanillestokken voor 500 g suiker. Voeg regelmatig extra lege vanillestokken en suiker toe, 
en schud af en toe met de pot zodat de vanillesmaak zich mooi verspreidt.

eieren
Het ene ei is het andere niet, en dat geldt ook voor het leven van een kip. Biokippen en kippen 
van vrije uitloop hebben het geluk om minstens 8 uur per dag buiten te mogen lopen en over 
een stukje gras te beschikken. Scharrelkippen mogen wel vrij rondlopen (‘scharrelen’), maar 
blijven hun hele leven in de stal en komen nooit buiten. Kooikippen leven in een hok of kooi 
en krijgen 750 cm² toebedeeld – da’s net iets meer dan de oppervlakte van een A4-blad. Houd 
je van dieren(welzijn), koop dan eieren van biokippen of van vrije uitloop. 

Sommige recepten spreken over grammen, wanneer ze het over eieren hebben, andere over 
stuks. Een ei weegt gemiddeld (zonder de schaal!) 50 à 55 gram. Een doorsnee eierdooier 
weegt 20 gram, een eiwit 35 gram. In een groot ei (van 60 gram of meer) is de dooier niet 
zoveel groter dan in een klein ei. Je krijgt procentueel gewoon meer eiwit. 

room en sojaroom
Je hebt room en slagroom: de ene is om te koken, de andere om op te kloppen. Ook gewone 
room kun je opkloppen, maar dat duurt langer. Idem voor sojaslagroom, waarvoor je wel bijna 
dubbel zo lang moet kloppen, maar gelukkig is er de keukenrobot. Sojaroom smaakt van 
nature al zoet; let dus op wanneer je er suiker door mengt. Voeg de helft van de suiker uit het 
recept toe en proef eerst; meestal zal het al volstaan. Sojaroom heeft meestal ook een lichte 
vanillesmaak die niet iedereen weet te appreciëren. Wanneer je er, afhankelijk van het recept, 
cacao, chocolade, Sweet Mix of citroen aan toevoegt, krijg je die smaak wel gecamoufleerd. 
Vervang in die recepten dus zeker gewone room door sojaroom als je op je lijn let. In bepaalde 
recepten, zoals van de cheesecake, kun je de room door minder calorierijke zure room 
vervangen. 

Hoeveel calorieën (per 100 gram)? 
- Volle (slag)room: 340 kcal
- Zure room: 200 kcal
- Light room: 85 à 120 kcal (niet opklopbaar)

- Sojaroom (om op te kloppen): 275 kcal
- Sojaroom: 155 kcal (niet opklopbaar)
- Sojaroom light: 65 kcal (niet opklopbaar)

melk
Koop je rauwe melk bij de boer, kook ze dan zo snel mogelijk even kort op. Uiteraard smaakt 
gebak het lekkerst met volle melk maar als je op je lijn let, kun je net zo goed halfvolle of magere 
gebruiken, dat is maar een klein smaakoffer. Of bak met karnemelk, zoals in de Red Velvet 
muffins (p. 37) of de bavarois (p. 186). Karnemelk is nog lichter dan magere melk en geeft een 
frisse toets aan je gebak. 

Liever geen dierlijke producten? Gebruik sojamelk (of amandel)melk in plaats van 
koemelk, die bevat geen cholesterol, heeft een lagere caloriewaarde en vormt een prima 
alternatief voor wie aan lactose-intolerantie lijdt. Je gebruikt ze in de recepten op precies
dezelfde manier als koemelk.

bakpoeder en bicarbonaat
In dit boek vind je geen zelfrijzende bloem. Die maak je gewoon zelf, door traditionele bloem te 
mengen met bakpoeder of (natrium)bicarbonaat. Bicarbonaat (dat je in een grote strooibus in 
elk grootwarenhuis vindt) is vier keer sterker (en veel goedkoper) dan bakpoeder. Het kan wel 
een licht wrange smaak aan je gebak geven. Gebruik het liever alleen in gebak waarin ook een 
zuurhoudend product als ingrediënt zit zoals citroensap, yoghurt, karnemelk...

gist
Alle recepten zijn met verse gist. Een pakje droge gist in de kast is goed voor noodgevallen; 
gebruik in dat geval de helft van de aangegeven hoeveelheid.

zout
Net als in brood, zit er ook in deeg voor taarten, koekjes en cakes een beetje zout. Hoeveel hangt 
helemaal van jezelf af: een snufje of liever een theelepel? Proef en stel je recept een volgende 
keer eventueel bij. Al gebruik je er weinig van, kies altijd ‘lekker’ zout, zoals fleur de sel, Sel de 
Guérande of Maldon zeezout, heel milde zoutschilfers. Let op, niet alle zout weegt evenveel. 
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weLk Deeg? 
Meer dan drie soorten deeg moet je niet kennen om lekkere taarten te bakken: 
korstdeeg, gistdeeg en zanddeeg. Wil je je limieten verleggen, waag je dan 
aan bladerdeeg. Dat vergt meer tijd en concentratie, maar het resultaat is wel 
indrukwekkend.  

Eén of twee taarten?
De recepten in dit boek gaan telkens uit van deeg voor twee taarten – is dat niet gek? 
Ja en neen. Want of je nu voor één of voor twee taarten deeg maakt, de moeite is precies 
dezelfde, alleen kloppen de verhoudingen beter bij een dubbele hoeveelheid deeg. De ene 
helft van het deeg gebruik je meteen, de andere helft kun je gemakkelijk 3 à 5 dagen in de 
koelkast houden, of meteen invriezen. Zo heb je altijd een taart(deeg) binnen handbereik, 
voor noodgevallen. 
P.S.: We gaan altijd uit van een taartvorm van 24 cm diameter.

Alle recepten in dit boek zijn opgesteld voor een heteluchtoven. Heb je nog een klassieke 
of al erg oude oven, tel dan één tot meerdere minuten bij de aangegeven baktijd.

Antikleef
Leg je het deeg in een klassieke bakvorm, dan kleeft het aan de bodem en de randen, 
en krijg je de taart er nog moeilijk ongeschonden uit. Leg een vel bakpapier in de 
vorm of boter de bodem en de randen in en wals er een eetlepel bloem in. Klop de 
overtollige bloem uit de vorm en leg er dan het deeg in. Je hebt ook erg gemakkelijke 
antifkleefbakvormen of siliconenvormen, waar je de taart probleemloos uithaalt. 

korstdeeg - Supersimpel

Voor dit belachelijk simpele deeg hoef je niet eens gist, amandelpoeder of eieren in huis 
te hebben, alleen wat bloem en boter. Met korstdeeg bak je de snelste taarten, het hoeft 
immers niet voorgebakken te worden: mengen, een half uurtje laten opstijven in de 
koelkast, uitrollen, vullen of beleggen en de oven in!

Voor... een eenvoudige appel-, peren- of perzikentaart (of gebruik eender welke fruitsoort 
die nog rondslingert), voor hartige taarten, pizza en quiches. Zelfs met een laatste restje 
confituur, een paar lepels choco of honing maak je met dit deeg al een taartje!

ingrediënTen (voor 2 porTieS deeg)
   200 g bloem
   90 g boter op kamertemperatuur, in blokjes
   een snufje zout
   2 el water

Je kunt het water ook vervangen door melk of 1 of 2 eieren. Zolang er maar iets ‘nats’ in 
het deeg zit om alles bij elkaar te houden. 

de bereiding
 Meng de bloem met de boter en het zout, met een vork of met je vingers. 
 Voeg het water toe en kneed verder tot het deeg homogeen is. 
 Rol het tot twee bollen, wikkel ze in huishoudfolie en leg één deel weg voor later 

gebruik, in de koelkast of de diepvries.
 Laat het andere deel een half uur opstijven in de koelkast, tot de boter weer hard 

geworden is. 
 Verwarm de oven voor op 180 °C.
 Rol uit op een bebloemd oppervlak, doe in een bakvorm of op een vel bakpapier, 

beleg of vul en bak 15 tot 25 minuten op 180 °C, afhankelijk van de vulling.

Nog nooit een taart gebakken? Maak dan nu meteen 
een korstdeeg en bak die eerste taart, verdorie! 
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gistdeeg - Gemakkelijk en veelzijdig 
Gistdeeg is een ‘kort’ deeg, waarbij je alle ingrediënten heel kort mengt, zodat je nog 
duidelijk de stukjes boter ziet zitten. Het is in een wip gemaakt, maar het moet wel voor 
het bakken een uurtje de koelkast in, tot de boter weer helemaal hard is. Voorbakken is 
dan weer niet nodig – tijd gespaard!

Voor... een suikertaart, een kriekentaart, een rijsttaart, een appeltaart, een kaastaart, een 
rabarbertaart... ja, zelfs voor een knobbeltjestaart (met een crumblelaagje) of smurfentaart 
(met slagroom). 

ingrediënTen (voor 2 porTieS deeg)
   10 g verse gist
   65 ml koud water 
   1 ei
   250 g bloem
   100 g koude boter, in blokjes
   12 g suiker
   een snufje zout 

bereiding
 Los de gist op in het water en doe er het losgeklopt ei bij. 
 Meng er de bloem, de boter, de suiker en het zout bij en meng heel kort, liefst in de 

keukenrobot: je moet de stukjes boter nog goed zien zitten! 
 Rol het deeg tot twee bollen, wikkel ze in huishoudfolie en leg één deel weg voor later 

gebruik, in de koelkast of de diepvries.
 Laat het andere deel minstens één uur opstijven in de koelkast, tot de boter weer hard 

geworden is. 
 Verwarm de oven voor op 170 °C.
 Rol uit op een bebloemd oppervlak, doe in een bakvorm, vul en bak 15 tot 20 minuten 

op 170 à 190 °C, afhankelijk van de vulling.

zanddeeg - Superlekker en niet moeil i jk

Dit is zonder twijfel een van de lekkerste en meest verfijnde degen, met de 
amandelpoeder, de vanille en de poedersuiker erin. Zanddeeg bak je altijd eerst blind 
voor: het vraagt dus wel een beetje meer werk en tijd dan een ander deeg. 

Zorg dat je altijd een bol in de diepvries hebt liggen: Je bakt er instant koekjes mee.

Voor... een tarte tatin, een Tuttifrutti, een flan Brésiliennetaart, een notentaart, een 
citroentaart, een pruimentaart, een chocoladetaart, een kaastaart, een aardbeientaart met 
slagroom... Sowieso voor elke taart met een laag slagroom of crème op de bodem. 

ingrediënTen (voor 2 porTieS deeg)
   200 g bloem
   125 g boter op kamertemperatuur, in blokjes
   1 ei
   70 g poedersuiker
   25 g amandelpoeder
   het merg van 1 vanillestok (of een snufje vanillepoeder)
   een snufje zout

bereiding
 Doe alle ingrediënten een voor een in bovenstaande volgorde in de keukenrobot, op 

de laagste stand, en meng heel kort, tot alles mooi aan elkaar plakt. 
 Verdeel in twee bollen, wikkel in huishoudfolie, laat één bol ten minste een half uur in 

de koelkast opstijven en leg de andere bol in de diepvries of de koelkast voor later.
 Verwarm de oven voor op 190 °C.
 Haal het deeg uit en rol het uit op een bebloemd oppervlak.
 Doe in een bakvorm. 
 Bak eerst het deeg blind: leg een vel bakpapier op het deeg en strooi het vol met 

droge witte bonen, rijst, linzen of kikkererwten. 
 Bak 30 minuten op 190 °C, haal uit de oven, neem het vel met de bonen weg en giet ze 

in een bokaaltje, voor een volgende keer.
 Laat het deeg wat afkoelen, doe er de vulling in en bak 20 tot 40 minuten, op 150 à 

190 °C, afhankelijk van de vulling en de taartvorm. Sommige taarten worden meteen 
na het voorbakken gevuld (met slagroom of banketbakkersroom bijvoorbeeld), en 
geen tweede keer meer gebakken. 
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bladerdeeg - Voor wie van een uitdaging houdt

Zelf bladerdeeg maken, is spelen in de Champions League der bakkers. Het vergt tijd en 
handigheid en de kans op mislukken of minder goed lukken, is reëel. Maar als het lukt, 
dan heb je wel iets om heel erg groots mee uit te pakken. 

Voor...  een Driekoningentaart, een carré confituur, een tompouce, een fijne appel-, peren- 
of abrikozentaart, een chique appelbol, een kriekenflap of een frangipane. Je bakt er 
hartige dingen mee, zoals kaasrolletjes, worstenbroodjes en vidés, maar ook croissants en 
chocoladekoeken. 

ingrediënTen (voor 2 porTieS deeg)
   190 koude boter (uit de koelkast!), in één blok
   250 g bloem
   een snufje zout
   140 ml water

bereiding
 Haal de boter uit de koelkast, leg ze tussen een vel bakpapier en sla ze met een 

deegrol plat. Geef minstens tien slagen: de boter moet een dunne plak worden van 
zo’n 10 op 15 cm. Leg opzij, op een niet te warme plaats: de boter moet dezelfde 
‘hardheid’ hebben als het deeg dat je zo meteen gaat maken.

 Meng de bloem met het zout, vorm een kuiltje en giet er langzaam het water bij. Roer 
met je vinger tot alles mooi gemengd is. 

 Leg het deeg op het werkblad. Kneed en duw met je handpalm vanuit het midden 
naar buiten, rondom rond, tot je een mooie bol krijgt. Wikkel in huishoudfolie en leg 
opzij.

 Laat de boter en het deeg een half uur op kamertemperatuur rusten.
 Snijd een kruis in het deeg en trek elke hoek naar buiten, zodat de bol een rechthoek 

vormt – voor bladerdeeg werk je altijd met een rechthoekige vorm.
 Rol het deeg open op een bebloemd oppervlak, tot je een rechthoek van ongeveer  

20 op 30 cm hebt.
 Leg de plak boter aan één kant – je zult merken dat zowel de boter als het deeg een 

gelijkaardige structuur hebben, dat is cruciaal voor bladerdeeg!
 Vouw het deeg dicht en pak de boter helemaal in: duw de zijkanten op elkaar tot ze 

hermetisch dicht zijn; er mag geen boter meer te zien zijn.
 Strooi er een klein beetje bloem over en rol uit tot je weer een rechthoek van 20 op  

30 cm hebt: dat wordt je standaard voor de volgende handelingen.

 Vouw in twee, geef het deeg een kwartslag en rol weer uit, op dezelfde afmetingen. 
 Plakt het deeg een beetje, strooi er dan heel licht wat bloem over. Veeg het teveel aan 

bloem weg met een borsteltje: voor je het dichtvouwt, mag er echt geen enkel restje 
bloem meer aanhangen!

 Vouw nu de linker- en rechterhelft van het deeg naar het midden toe en laat een 
kiertje van 1 centimeter. Geef een kwartdraai en rol weer uit.

 Wordt het deeg te slap, leg het dan in de koelkast tot de boter weer hard is. Echte 
patissiers laten het deeg tussen elke rolbeurt een kwartier opstijven in de koelkast! 
Het helpt alvast om bladerdeeg in een koele ruimte te maken, of op een koel 
(natuurstenen) oppervlak.

 Herhaal de handeling tot je het deeg minstens acht keer hebt uitgerold en weer 
toegevouwen. Hoe meer je dit doet, des te meer laagjes je krijgt, hoe luchtiger je 
bladerdeeg wordt en hoe hoger de taart zal opkomen. 

 Verwarm de oven voor op 185 °C.  
 Rol het deeg open en leg het in de bakvorm. 
 Bak 20 à 35 minuten op 185 °C, afhankelijk van de vulling.   

      Ik heb zelf vaak last van koude handen, maar om bladerdeeg 
te maken is dat nu net een voordeel - toch ergens goed voor... 
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de STarT de STarT

wat IS?
Het bakkersjargon is een wereldje apart, doorspekt met Franse namen. 
Deze kom je tegen in het boek:

-  Au bain-marie: een kom warm water waarin een andere kom hangt met de 
ingrediënten die langzaam opwarmen (en smelten). De beste manier om chocolade te 
smelten. 

-  Blind bakken: de taartbodem voorbakken, voor je er de vulling in doet. Op die manier 
blijft ze ook met de vulling knapperig. Zanddeeg wordt altijd voorgebakken. 

-  Banketbakkersroom (‘crème patissière’): een mengeling van melk, eieren, suiker 
en vanille die wordt opgekookt tot een dikke vanillecrème. De basislaag voor tal van 
taarten en ook een heel lekkere vulling voor gebak. 

-  Broyage: een gelijke mengeling van amandelpoeder en poedersuiker, voor fijn gebak.
-  Crème au beurre: een mengeling van suikersiroop, eierdooiers, vanille en boter, waar 

onder meer makarons mee worden gevuld. De basis voor javanais.
- Crumble: kruimelige mengeling van bloem, amandelpoeder, boter en suiker, die je als 

een zoet korstje boven op fruit strooit, zie de rabarbercrumble (p. 106). 
- Doreren: het laten blinken van deeg door er met een borsteltje een gelijke mengeling 

van eierdooier en melk op te smeren. Onder meer bij de Driekoningentaart (p. 158). 
-  Fondantsuiker: een mengeling van poedersuiker en water waar je koekjes mee 

versiert.
-  Frangipane: een mengeling van boter, ei, poedersuiker en amandelpoeder die als 

bodem of als taartvulling wordt gebruikt, onder meer voor de frangipanetaart. 
-  Ganache: blinkende chocoladesaus op basis van chocolade en melk.
-  Karamel: mengeling van ¾ suiker en ¼ water die verhit wordt tot ze kleurt.
-  Meringue: gebakken eiwit met suiker.
-  Rolfondant: een suikerpasta zoals marsepein, maar zonder amandelen. Je kunt 

er versieringen uit steken en vormpjes mee boetseren om taarten en (cup)cakes te 
versieren. 

-  Suikersiroop: mengeling van ½ water en ½ suiker die eventjes wordt opgekookt.

baSISgereI
Een perfect uitgeruste keuken is natuurlijk geweldig, maar ook met weinig 
middelen kun je al fantastische diners maken. Als je start met bakken heb je aan 
een basissetje gerei al voldoende. 

- Klopper of garde: investeer meteen in een goede.
- Buigbare rubberen spatel of pannenlikker
- Deegrol
- Borsteltje van silicone
- Spuitzak met een basisset mondjes: 2 getande (van 1,2 cm en 0,5 cm diameter) en 

2 ronde (groot en klein), of wegwerpzakken waar je zelf een gaatje in knipt.
-  Fijne zeef
-  Grote mengkom
-  Keukenweegschaal: liefst digitaal.
-  Taartvormen: een klassieke, van 24 cm diameter, en een set van 4 kleine vormpjes, 

van 12 cm diameter.
-  Cakevorm (in aluminium, tefal of silicone): een rechthoekige en een ronde 

springvorm.
-  Cupcakevormen in silicone
-  Uitsteekvormen voor koekjes: naargelang je eigen fantasie.
-  Bakpapier
-  Rooster op pootjes: om koekjes en gebak op te laten afkoelen.
-  Facultatief: een bunsenbrander, een spatelmes, een fles bakspray.

Een keukenrobot is altijd handig, maar is meteen een hele investering. Toch is ze het 
overwegen waard: je spaart flink wat energie en haalt er in veel gevallen een beter 
resultaat mee. Zeker voor lange recepten, zoals in het hoofdstuk Wow! (p. 169), is een 
keukenrobot heel erg nuttig. 
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Als ik een menukaart voor m’n neus krijg, vind ik 
het altijd zo moeilijk om te kiezen - het liefst neem 
ik van alles een beetje. Daarom zijn picknicks en 

brunches zo geweldig: of je nu een muffin, 
een pannenkoek of een lahmacun met geitenkaas 
op je bord legt, zoet of hartig, het maakt niet uit. 

Als het maar zelfgebakken is.

brunch 
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bruin brood 

              Wie nog nooit een brood heeft gebakken, moet  
     zeker en vast dit recept eens proberen. Ik maak   
 het tegen alle regels in met ijswater waardoor  
      het redelijk gemakkelijk te bewerken is.  
             De gist doet daarna rustig zijn werk en  
weekt alle lekkere smaken uit de bloem los.
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ingrediënTen voor een grooT brood

Brood heeft tijd nodig en laat zich niet opjagen. Begin er ’s ochtends aan,  
het moet toch al gauw 3 uur rijzen.

de bereiding

 Meng het zout door de bloem, doe er een kuiltje in en giet de honing erbij.

 Brokkel de gist over de bloem.

 Giet het ijswater erbij en laat het deeg in een keukenrobot met een kneedhaak kneden. 
Begin met 4 minuten op de laagste stand en dan 5 minuten op middelhoge snelheid.

 Heb je geen keukenrobot, kneed dan minstens 10 minuten met de hand, tot je een 
elastisch deeg hebt. De ijsblokjes zullen langzaam meesmelten.

 Snijd het deeg in twee en bol elke helft op. Duw nu, als een échte bakker, met de muis 
van je hand in het midden van het deeg en trek de randen rondom rond naar binnen, 
tot je een bol hebt. Draai die om: nu heb je bovenaan een mooi egaal oppervlak zonder 
‘rimpels’ of oneffenheden, die zitten onderaan verstopt.

 Leg het deeg meteen op de bakplaat en sluit het hermetisch af met huishoudfolie, zo 
voorkom je dat de korst bij het bakken gaat barsten. 

 Zet op een warme plek, bij de oven of de radiator – het deeg moet verdubbelen in 
omvang. 

bruin brood 

3 UUr laTer

 Verwarm de oven voor op 260 °C.

 Haal de folie weg en schuif de bakplaat in de oven. 

 Giet een groot glas water (200 ml) op de bodem van de oven, voor een flinke wolk 
stoom, en doe de deur meteen dicht. 

 Verlaag de temperatuur naar 200 °C en bak 10 minuten.

 Bak nog eens 20 minuten op 175 °C. 

 Haal het brood uit de oven en klop even op de korst: klinkt het brood hol, dan is het klaar.

  450 g volkorenbloem of bloem voor 
bruin brood

  8 g zout of minder, naar smaak
  20 g honing
  25 g verse gist 

  270 ml ijswater (dat is water met een 
paar ijsblokjes of ijsschilfers)

Bij het bakken
  200 ml water

Een broodje dat je zelf bakt, kun je helemaal naar je hand zetten. Pimp erop los 
met extra zonnebloempitten, pompoenpitten, lijnzaad, noten of rozijnen.  
Reken voor een groot bruin brood op ongeveer 3 eetlepels. 

Eet je liever wit brood? Vervang in het recept de volkorenbloem 
gewoon door witte bloem.

         Brood kneden is pure fitness:  
je kweekt er flinke arm- (en borst-!)spieren mee.

Ben je gehaast en heb je geen 3 uur tijd om te wachten tot het brood gerezen is? 
Steek het dan voor een quick rise een half uurtje in de oven, op 30 à 35 °C. Verhoog 
de temperatuur naar 175 °C en laat het brood nog eens 30 minuten bakken, te 
tellen vanaf het moment waarop de oven 175 °C heeft bereikt.

Heb je maar een klein gezin, bak dan twee kleine broden en stop er één van 
in de diepvries, zo smul je een week lang van eigen ‘vers’ brood.
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chocoladebrioche

              Een nog ovenwarme brioche op  
    zondagmorgen is toch wel het perfecte begin van  
een luie dag? Het deeg maak je de dag ervoor,  
   het bakken zelf duurt maar een half uurtje -  
precies de tijd die je nodig hebt om je te douchen,  
        een lekkere koffie met veel melkschuim  
te zetten en de tafel te dekken. 
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brUnCH

ingrediënTen voor 2 broden, TelkenS voor 4 à 6 perSonen 
Brood maken kost tijd, en voor brioche heb je extra wachttijd nodig. 
Het kneden zelf gaat wel snel – dat doet de keukenrobot voor jou. 

de bereiding

 Los de gist op in het lauwe water en voeg het melkpoeder toe. 

 Giet in een mengkom en voeg er de bloem aan toe, samen met de blokjes koude boter, 
de eieren en de dooier. 

 Kneed het deeg verder in de keukenrobot, op de laagste stand, met de kneedhaak. 

 Voeg er, zodra alles goed gekneed is en het deeg van de rand los komt, de suiker en 
het zout aan toe. 

 Kleeft het deeg te veel aan de zijkanten van de kom, strooi dan wat extra bloem tegen 
de rand. Het eindresultaat moet elastisch zijn! 

 Strooi er de chocoladeparels bij, meng nog eens heel kort en giet het deeg op een stuk 
huishoudfolie. 

 Sluit het deeg hermetisch af en laat het 2 uur rusten in de koelkast.

2 UUr laTer

 Haal het deeg uit, sla het plat, en verdeel het in twee helften.

 Snijd elke helft in zes gelijke delen en rol er bolletjes van.

 Wrijf de bakvormen in met boter, strooi er wat bloem in, wals de bakvormen mooi 
rond en gooi de overtollige bloem weg. Je kunt ook gewoon een vel bakpapier 
in de bakvorm leggen, dan heb je geen boter nodig.

 Schik de zes bolletjes deeg naast elkaar op de bodem van de bakvorm.

 Duw hard met je hand op de deegbolletjes tot ze helemaal plat zijn.

 Laat 1 à 2 uur rijzen op een warme plek, tot het volume verdubbeld is. 

2 UUr laTer (of de volgende oCHTend)

 Verwarm de oven voor op 210 °C.

 Meng de eierdooier met de melk en bestrijk er de broden mee, dan krijg je 
een mooi glimmend laagje.

 Bak eerst 10 minuten op 210 °C, daarna 20 minuten op 175 °C.

chocoladebrioche 

  20 g verse gist
  55 ml lauw water
  15 g melkpoeder (met gewone melk 

wordt het deeg te slap)
  450 g bloem
  320 g koude boter
  4 eieren en 1 eierdooier
  35 g suiker

  9 g zout
  100 g chocoladeparels
  twee vierkante of ronde bakvormen

Voor de afwerking
  1 eierdooier
  1 el melk
  een borsteltje

Een gewoon brood kun je gemakkelijk met de hand kneden maar voor een briochebrood 
heb je echt wel een keukenrobot nodig. Met de hand is het lastig omdat het deeg slap en 
heel rekbaar is. In je handen wordt de boter nog slapper... en dan begint het geweldig aan 
je vingers te kleven. 

   Zin in variatie? Vervang de chocoladeparels 
door rozijnen of suikerparels! 
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ingrediënTen voor 4 groTe of 5 kleine appelbollen,
afhankelijk van de maat van de appels.
Het gistdeeg moet een uur rijzen!

Voor het deeg
  200 g bloem
  1 dl melk
  10 g suiker
  20 g verse gist
  60 g boter
  een snufje zout

Voor de vulling
  4 grote of 5 kleine harde appels 

uit de boomgaard: Cox, Reinette, 
Boskoop

  2 el blonde cassonade
  1 el boter op kamertemperatuur
  1 tl kaneel
  1 eierdooier
  1 el melk
  een borsteltje
  een cirkelvorm van zeker  

20 cm diameter
  een vuurvaste schotel 

Een klassieke appelbol is met bladerdeeg, maar deze versie 
met brooddeeg is zoveel sneller klaar en er zit een pak  

minder boter in. Met een lekker harde, liefst wat zure appel 
uit de boomgaard, zoals Cox, Reinette of Boskoop, bak je  

de lekkerste appelbollen.

appelbol

             Een gosette als ontbijt, daar draai ik mijn hand  
niet voor om. Maar je moet er wel bladerdeeg en appelmoes  
       voor maken en dat is zoveel meer werk dan dit eenvoudigere  
                en ‘zo klaar’ appelbollenrecept. En zo nostalgisch!                 
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de bereiding

 Voeg alle ingrediënten samen en kneed een tiental minuten door, tot je een mooie bol 
krijgt. 

 Doe het deeg in een kom, sluit hermetisch af met huishoudfolie en laat ten minste  
1 uur rijzen op een warme plek.

een UUr laTer

 Schil de appels. Haal de onderste helft van het klokhuis met een appelboor uit de appel. 
Snijd het klokhuis halfweg los door met een mespunt horizontaal, dwars door de appel 
te gaan. De bovenste centimeter van het klokhuis en het steeltje moeten blijven zitten! 

 Meng de cassonade, de boter en het kaneel tot een stevige pasta en vul er de gaten van 
de klokhuizen mee op. Duw goed aan.

 Verwarm de oven voor op 190 °C.

 Haal het deeg uit, strooi wat bloem op het werkblad en verdeel het deeg in vier stukken 
(of vijf, afhankelijk van het aantal appels).

 Rol elk stuk uit tot een rond vel.

 Leg er de appel op en probeer in te schatten hoeveel deeg je nodig hebt om hem 
helemaal te omwikkelen.

 Snijd het deeg op maat af, met de hand of met een cirkelvorm.

 Prik in het midden een gaatje en leg dat over het steeltje. Vouw het deeg onderaan  
mooi dicht.

 Klop de eierdooier los met de melk en bestrijk elke appel met het mengsel, voor  
een glimmende korst.

 Leg de appels in een vuurvaste schotel en bak ze 20 à 25 minuten, afhankelijk van  
de grootte van de appels.

appelbol 

De cassonadevulling kun je natuurlijk pimpen hoe je maar wil, met extra rozijnen of 
amandelschilfers, bijvoorbeeld.
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ingrediënTen voor 12 à 15 groTere of 24 kleine mUffinS

In drie kwartier zijn de muffins gebakken!

  250 g bloem
  1 volle el cacao
  2 tl bakpoeder
  ½ tl bicarbonaat
  200 g suiker
  2 el amandelpoeder
  100 ml arachideolie

  175 ml karnemelk
  1 tl ciderazijn
  1 el rode kleurstof
  125 g bosbessen + 100 g bosbessen 

als versiering
  12 à 15 stevige papieren bakvormen 

(of 24 kleine)

            De Red Velvet cakes waren al bijna een eeuw lang populair  
in de Verenigde Staten toen ze ook bij ons bekend werden.  
             Je kunt ze in cupcakeversie maken, met boter of margarine,       
    of in een muffinversie, met olie. Er zit altijd karnemelk, cacao en, 
speciaal voor de felrode kleur, rode biet (of rode kleurstof) in. 

red velvet 
muffins

met bosbessen
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de bereiding

 Verwarm de oven voor op 170 °C.

 Meng eerst alle droge ingrediënten: bloem, cacao, bakpoeder, bicarbonaat, rietsuiker  
en amandelpoeder.

 Giet er voorzichtig de olie bij en meng goed.

 Voeg de karnemelk en de azijn toe, en daarna de kleurstof.

 Meng alles goed door en doe er op het einde de bosbessen bij. 

 Giet het beslag in de vormpjes. 

 Strooi op elke muffin wat extra bosbessen, voor de versiering.

 Bak 27 minuten (voor 12 à 15 grotere muffins) of 20 minuten (voor 24 kleine muffins)  
– ze moeten vanbinnen nog vochtig zijn!

        Dat de Red Velvet muffins zo rood zijn, is echt niet  
toevallig. Eind jaren 30, toen Amerika in volle economische crisis    
    zat, moest deze vrolijke kleur helpen om de moraal van de bevolking  
op te krikken. Ik word er in elk geval ook altijd weer vrolijk van. 

Zien de muffins er vanbinnen niet genoeg gebakken uit? Vergis je niet, dit zijn  
echt smeuïge muffins, die door de bosbessen nog eens extra sappig worden.  
Houd een servetje bij de hand!

red velvet 
muffins

met bosbessen


